
Notulen algemene jaarvergadering 2018  

27 Maart 2019 Molenhuis. 

Aanwezig: fam Smits, fam vd Heuvel,  A de Laat, fam Spierings, fam de laat,  
                   fam Baks, R Oosterholt , J Slagers, M Smits. B vd Sande, E Wilms, A Wilms. 
Afwezig met kennisgeving:,M Geux, R Frankhuizen, ,. Annemie vd Heijden, A v Kempen 
Afwezig zonder kennisgeving: L Weiss, J Verkley. 
 

- Opening, 
De voorzitter heet ons allen welkom en opent de vergadering. 
 

- Verslag vorige vergadering 
-  

Jaarverslag 4 april 2017 is door de aanwezigen goedgekeurd. 
 

- Verslag van de secretaris. 
-  

Algemene jaarvergadering heeft plaats gevonden op 4 april 2018. 
Twee bestuursvergaderingen op 7/2 en 24/8 
Er heeft een overleg plaats gevonden met vertegenwoordiging bestuur van Cello op 5/3 2018 
Frans heeft diverse malen deel genomen aan een werkgroep Van mens tot mens, deze is echter al 
weer gestopt in verband met te weinig animo. 
Tuin corvee is afgelopen jaar ook weer goed gegaan wordt daarom ook weer een beroep gedaan op 
de ouders en of verwanten. 
Er zijn diverse activiteiten geweest zoals: knutselen, speurtocht, bbq, zwemmiddag , mindfulness. 
Wij hopen dat er komend jaar weer e.a wordt georganiseerd zodat we er weer een geweldig succes 
van kunnen maken. 
 

- Verslag kascommissie. 
-  

21 januari is de kas gecontroleerd door Anja en Rob deze is goedgekeurd ,derhalve wordt decharge 
verleend aan de penningmeester. 
 

- Financieel jaar verslag. 
-  

Er is € 700,00 aan contributie betaald. Dit wordt komend jaar gecontinueerd. 
Er is een donatie van 400 euro geweest en de uitgaven waren €454 ,00 uitstapje efteling  € 148,00 
bank kosten contributies en kosten jaar vergadering zodat we dit jaar op een positief saldo van  +/-   
€ 7.300,00 staan. 
 

- Benoeming kascommissie. 
-  

Rob Frankhuizen nog 1 jaar en Eric Wilms voor de komende 2 jaar. 
 

- Contributies 
-  

50 euro handhaven, besluit is door de aanwezigen aangenomen. 
 

- Website en beheer. 
-  



John Slenders heeft het op dit moment ontzettend druk, daar komt bij dat de huidige website 
moeilijk te beheren en te bewerken is. Dit is een gratis site met te beperkte mogelijkheden  Het 
voorstel is dan ook om over te stappen naar een andere site .De oude site wordt voor alsnog 
aangehouden in verband met onze Anbi status. 
De zoon van Jeroen bouwt ook sites, Jeroen gaat informeren of hij bereid is voor Molenhuis een site 
te bouwen of mede te ondersteunen en wat de eventuele kosten zouden zijn. Jeroen brengt het 
bestuur op de hoogte zodra hij meer weet. 
 

- Cliëntenraad. Verkiezing afvaardiging. 
Miranda is aftredend en herkiesbaar. Rita en Angelique zijn zittend. 
Miranda wordt voorgedragen en door de aanwezigen gekozen voor de komende 3 jaar. 

 
- Tuin onderhoud 
-  

Gaat met plezier en wordt als leuk ervaren. Ook de indeling van het schema word als prettig ervaren 
maar er is een voorstel om hier iets flexibeler mee om te gaan bijv als iemand  eerder wil beginnen  
en eerder stoppen ook bijvoorbeeld een dag eerder al iets doen i.p.v. zaterdag. 
In die zin wordt dat toegestaan. 
Data: 20/4 Kevin. Olaf. Ilona.25/5 Roy, Jose, Anne..29/6 Morchy Sjoerd,Manon.24/8 Sander, Erwin, 
Martijn. 5/10 Marc, Margo. 
 

- Beheren en besteden van het bank saldo. 
We staan er financieel gezond voor er is een bankstand van +/- 7.300,00 euro  
En dit bedrag groeit heel langzaam. 
Er is vanuit de MR en de bewoners gevraagd om iets met het geld te gaan doen er zij ook diverse 
ideeën aangedragen zoals kunstgras aanleggen een bbq, jacuzzi, bomen ver planten, sport toestellen 
partytent. 
Er is besloten om een partytent en een gas bbq aan te schaffen voor +/- € 2.000,00 jeroen gaat bij 
Cranenbroek kijken. Anja wilde ook haar party tent schenken maar dit is niet wat Molenhuis zocht. 
Kunstgras wordt nog nader bekeken daar komen nog prijzen voor binnen.  Te zijner tijd  word er een 
besluit in genomen.  
De leibomen verplaatsen is geen optie, er gaan ook stemmen op om de parasol boom te verwijderen 
hier moet nog serieus over worden nagedacht want je heb geen schaduw meer en je hebt inkijk van 
de nieuwe buren. 
Rene gaat met het team overleggen om toezicht te houden op de spullen, vorig jaar is er niet 
zorgvuldig met een zwembad omgegaan daardoor is het niet meer bruikbaar. Cello kan niet constant 
toezicht houden dit zou ten koste gaan van iets anders, mocht je iets signaleren geef dit dan door 
dan kunnen we er iets mee. Ton en Jeroen gaan toezicht houden op de spullen die buiten staan. 
De uitgaven die worden gemaakt moeten wel een meerwaarde hebben voor de bewoners. 
Ook moet er rekening worden gehouden met eventuele kosten die kunnen komen. Denk aan het 
vervangen van dak van de fietsenstalling deze is van Molenhuis. Of aan de tuinstoelen en tafels ook 
hier moet geld voor zijn als deze vervangen moeten worden. 
Het is derhalve ook niet aan het bestuur om te beslissen wat er met het geld gebeurd dit gaat in 
overleg met bewoners en ouders / verwanten. 
 

- Wet AVG  algemene verordening persoons gegevens 
Stichtingen en verenigingen moeten hier wettelijk aan voldoen, Frans heeft dit al eens rond gestuurd. 
Dit is een geldig en goed gekeurd document en wordt vanaf nu nageleefd. 
 

- Ontwikkelingen en mededelingen vanuit Cello 
Het thema voeding was een vraag vanuit het team van Molenhuis om hier extra aandacht aan te 
geven, sommigen komen toch een beetje aan, nu wil men op een leuke manier gaan bewegen en 



kijken naar voeding , hier is Thiro training voor benaderd, bewoners zijn inmiddels geïnformeerd en 
een groot aantal bewoners is geïnteresseerd er komen workshops die ongeveer € 20,00 per gaan 
kosten incl leiding om een en ander te borgen in Molenhuis. Generaliteit is belangrijk.  
Het doel is de bewoners bewuster te maken adviseren over voeding maar niet opleggen. Wat doe je 
thuis ook? De wii erbij betrekken en deze lijn wellicht ook thuis door te zetten. Client de vrijheid 
geven in keuzes  bijv in  groente welke ze dan zelf moeten bereiden. Hoe kunnen ze meer bewegen? 
Wandelen, duofiets, zwemmen enz. 
 
Verder: Daten ,willen de mogelijkheden bekijken in Rosmalen loopt met 3 bewoners hierover een 
discussie, moeten hier ook preventief in werken naar normen en waarden, komt misschien terug in 
het jaarplan voor volgend jaar maar dan individueel. 
 
Er is scholing geweest met een werkgroep over autisme 
 
Nieuwe stoelen voor beneden joyce,  jose een ouder en cliënt gaan hier mee aan de slag om nieuwe 
aan te schaffen. 
 
Vakantie rooster is geregeld is dicht maar er komt wel vakantiehulp. 
 
Voor het 25 jarig bestaan van het gehandicapten platform is een toneel opvoering gepland op 31 mei 
er gevraagd of wij kunnen helpen met diverse werkzaamheden:  jas ophangen, koffie inschenken, 
vaatwasser in- en uitruimen. 
 
Binnenkort krijgen we buren wanneer is de oplevering? en hoe gaan we hier kennis mee maken?. 
 Ook zouden we graag op de bouw willen om te kijken hoe het zicht op het terras en de tuin is 
wellicht kan er een afspraak met de uitvoerder worden gemaakt. 
 
Er is een parasol geschonken maar hier de beugel van defect. (ik zal hier naar kijken en als het kan 
repareren) 
  

- Rondvraag 
Antoon: zijn er uren ingeleverd? 
Antwoord Rene : nee er zijn geen uren ingeleverd, ze worden alleen anders in geroosterd/ingevuld 
op het rooster 
 
Sluiting. 
 
Mocht ik iemands naam verkeerd hebben of verkeerd email adres graag een mail sturen dan kan ik 
dit voor de volgende keer aanpassen. 
 
Met vriendelijke groet, 
John Baks, 
Secretaris Stichting Molenhuis. 
 
 


